Bonhoeffercollege Castricum
Bevorderingsnormen mavo
De bevorderingsnormen bestaan uit:
• Algemene regels
• Aanvullende regels
• Cijfermatige regels
Bij de docentenvergadering over het eindrapport adviseren de docenten de afdelingsleider over de leerlingen
die niet aan de regels van de bevorderingsnormen voldoen. Dit advies wordt door de afdelingsleider in
overleg met de conrector meegenomen in de eindbeslissing over bevordering.
Algemene regels
a) Bij de beoordeling van het eindrapport tellen alle vakken mee met uitzondering van het cijfer voor het vak
lichamelijke oefening.
b) Bij toepassing van de normen gelden m.b.t. het aantal toegekende onvoldoendes of compensatiepunten
de volgende regels:
• een 1, 2 of 3 telt voor drie toegekende onvoldoendes
• een 4 telt voor twee toegekende onvoldoendes
• een 5 telt voor één toegekende onvoldoende
• een 7 telt voor één compensatiepunt
• een 8 telt voor twee compensatiepunten
• een 9 of 10 telt voor drie compensatiepunten.
Aanvullende regels
a. De docentenvergadering verstrekt een advies over het vervolg van de leerroute.
b. Een leerling die voor de tweede maal een zelfde leerjaar doubleert moet of de school of de afdeling
verlaten. Deze regel geldt ook voor een leerling die twee opeenvolgende leerjaren doubleert. Een doubleur
die volgens de normen besproken zou moeten worden, wordt afgewezen.
c. Leerlingen die voorwaardelijk tot een klas zijn toegelaten, krijgen na het 2e rapport te horen of ze op
grond van het eerste rapport definitief tot die klas kunnen worden toegelaten.
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Mavo 3

Wanneer hieronder wordt gesproken over cijfers, gaat het over het afgeronde eindcijfer op het
rapport.
A. Een leerling is bevorderd als hij/zij voldoet aan één van de volgende criteria:
1: alle behaalde eindcijfers zijn > 6
2: er is 1x 5 behaald; alle overige eindcijfers zijn > 6
3: er is 1x 4* behaald; óf 2x 5*

* Aanvullende voorwaarden:
- minimaal een 5 voor Nederlands;
- overige eindcijfers zijn > 6, waarbij het gemiddeld resultaat van de te volgen vakken in M4
tenminste afgerond een 6 is;
- LO en KV1 worden minimaal met een V afgerond.
B. Een leerling doubleert bij > 5 berekende onvoldoendes.
Hierbij telt:
- een 5 als één getelde onvoldoende
- een 4 als twee getelde onvoldoendes
- etc.
C. Een leerling komt in bespreking als hij/zij niet valt onder categorie A of B

De vergadering adviseert de teamleider, deze neemt het uiteindelijke besluit.

